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บทคัดย่อ
การวิ จัย นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อศั กยภาพการแข่ งขั น ของของผู้ ผ ลิ ต ชิ้ นส่ วนรถยนต์
ในการผลิ ตแบบลี น ใช้ วิธีการวิ จัยเชิงปริ มาณ กลุ่ มตั วอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยคื อ ผู้ ผลิตชิ้ นส่ วนรถยนต์ ที่ อยู่ ในกรุ งเทพมหานคร
ภาคกลาง และภาคตะวั นออก จานวน 288 บริ ษั ท วิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ เทคนิ คการวิ เคราะห์ แบบจาลองสมการโครงสร้ า ง
ด้ วยโปรแกรม PLS-Graph ผลการวิ จั ยพบว่ า การบ ารุ งรั กษาผลผลิ ตรวมและการควบคุ มคุ ณภาพโดยรวม มี ผลโดยตรงต่ อ
การผลิ ตแบบลี น ขณะที่ คุ ณลั กษณะเอื้ ออานวย เช่ น ท าเลที่ ตั้ งและเทคโนโลยี มีส่ วนเช่นกั น การผลิ ตแบบลี นมี ผลต่อผลิ ต ภาพ
ได้แก่ การส่งมอบ คุณภาพผลิตภั ณฑ์ และต้นทุน ส่งผลให้ เกิดศั กยภาพการแข่ งขั นในส่วนแบ่ งการตลาด ดั งนั้ นจึงควรมี การอบรม
วิธีการผลิตแบบลีนและช่วยการพัฒนาในผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อย่างกว้างขวาและต่อเนื่อง รวมทั้งอานวยความสะดวกในการจัดหา
อุ ปกรณ์ ที่ ใช้ ในการผลิ ตแบบลี นด้ วย เพื่ อให้ อุตสาหกรรมผลิ ตชิ้ นส่ วนรถยนต์ ซึ่ งมี ทรั พยากรบุ คคลเกี่ ยวข้ องเป็ นจานวนมาก
ได้มีการพัฒนาและยกระดับให้สูงขึ้น
คาสาคัญ: ศักยภาพการแข่งขัน, ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, การผลิตแบบลีน
Abstract
The object of this research was to study the factors affecting the competitiveness of
automotives parts manufacturers in lean production for productivity. Use quantitative research
methods. The research sample was automotives parts manufacturers in Bangkok, Central and
Eastern Region, 288 companies analyzed data using structural modeling equation analysis with
PLS-Graph program. The result made a conclusion that overall product maintenance and quality
control has a direct effect on lean production. While accessibility features such as location and
technology are also part of this. Lean manufacturing affects productivity, delivering quality, cost,
and cost. This results in a competitive market share. Consequently, lean training should be
provided, and development should be broad, right and continuous. It also facilitates the supply
of lean manufacturing equipment. To make the automotive parts industry, which has a lot of
human resources involved, has been developed and elevated.
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บทนา
การแข่งขันในการประกอบธุรกิจเพื่อให้ได้ลูกค้า
และยอดขายที่ มากกว่า จะท าให้สามารถน าผลก าไร
และความอยู่รอดมาสู่ธุรกิจ ปัจจุบันหลายธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือการบริการขนาดใหญ่หรือ
เล็กจะมีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีสินค้าต่างประเทศ
น าเข้ า มาหรื อ มาลงทุ น ผลิ ต ภายในประเทศ
ขณะเดียวกันธุรกิจในบ้านเราก็มีการขยายธุรกิจ
ไปยังต่างประเทศอีกด้วย ข้อตกลงในการลดภาษีสินค้า
หรื อการบริการระหว่ างประเทศได้ ขยายวงกว้างขึ้ น
จึงท าให้ มี การด าเนิ นธุ รกิ จระหว่างประเทศมากขึ้ น
ดังนั้นศักยภาพในการแข่งขันที่ มีความเหนือกว่า
ของแต่ ละธุ รกิ จไม่ ว่ าจะเป็ นผลการผลิ ตของธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจด้านบริการจึงเป็นสิ่งสาคัญ
อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์
เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันสูงและมีมูลค่าการส่งออกสูง
เป็ นหนึ่ งในสิ นค้ าส่ งออกส าคั ญ 15 รายการแรกของไทย
ตั้งแต่ 2548-2551 อุปกรณ์และส่วนประกอบมีมูลค่า
การส่งออกเพิ่ม ขึ้นทุ กปีในอัตราความก้ าวหน้า
ค่อนข้างรวดเร็วกว่าประเภทอื่ น มีอัตราเพิ่ มขึ้นทุก ปี
ด้วยมู ล ค่าการส่ ง ออกที่ สู งเมื่ อ เที ย บกั บ สิ นค้ า
ส่งออกประเภทอื่น ๆ ปัจจุบันอยู่ในอั นดับที่ 2
ของมู ล ค่าสินค้าการส่งออกสูงสุดของประเทศ
ดังนั้น อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์และผู้ผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ จึงเป็ นอุ ตสาหกรรมที่ ควรได้ รับการ
สนับสนุนอย่างมาก เพราะส่งผลต่ออุ ตสาหกรรมอื่น ๆ
ขณะเดียวกั นผู้ป ระกอบการที่ เกี่ ยวกั บ รถยนต์
ก็ต้องพยายามพัฒ นาระบบการผลิตของตนเอง
เพื่ อให้ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ ต่ า งประเท ศได้
โดยเฉพาะในส่วนทวีป เอเชียมีป ระเทศจีนและ
อินเดียที่ มี ค่ าแรงถูกกว่าจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้ผ ลิ ต
ชิ้นส่วนรถยนต์จะต้องมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า

จากการทบทวนวรรณกรรมอุตสาหกรรมชั้นนา
ที่ มี ผ ลประกอบการดี นั้น โดยทั่ วไปจะค านึ งถึ ง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (quality) ต้นทุนการผลิต
(cost) และการส่ งมอบ (delivery) ซึ่ งเป็ นผลิ ต
ภาพของการผลิต การที่จะได้ผลเช่นนี้ต้องมีการนา
วิธีการผลิตที่ ดีมาใช้ในสายการผลิต เช่น การบ ารุงรักษา
ผลผลิตรวม การควบคุมคุณภาพโดยรวมและการผลิต
แบบลีน (Marosszeky & Karim, 1997)
ก ารบ ารุ ง รั ก ษ าผ ล ผ ลิ ต รวม (total
productive maintenance: TPM) ห ม าย ถึ ง
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรไม่ ให้ เกิ ดการชารุดจนเกิ ด
หยุดการผลิต ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิต ต่าลง
โดยพนักงานทุกคนที่ใช้เครื่องจักรช่วยการตรวจ
เครื่องจักรของตนก่อนทางานและตามก าหนดเวลาตรวจ
เป็ น การตรวจสอบดู แ ลเครื่ อ งจั ก รโดยผู้ ใ ช้
ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะของพนักงาน
บารุงซ่อมแซมเครื่องจักรเท่านั้น ซึ่งอาจตรวจได้
ไม่ ทั่วถึงและไม่ทันเหตุการณ์ (Roberts, 1997;
Venkatesh, 2005) การบารุงรักษาเครื่องจักรที่ดียังไม่
ทาให้ผ ลิตภัณฑ์ เสียหายและพนัก งานก็ ท างาน
ด้วยความปลอดภัยด้วย โดยการป้องกั นเครื่องจัก ร
ชารุดมากกว่าทาการซ่อมแซมเมื่อเกิดชารุดแล้ว
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
รถยนต์ ที่ มี ก ารผลิต แบบลี นนี้ เ ป็น วิธีห นึ่ ง ที่ ใช้
ในการลดต้นทุนให้ผลิตภัณฑ์มีราคาที่แข่งขันได้
แต่เป็นสิ่งที่ ยากในการท าเพราะผู้ผ ลิตชิ้นส่วน
เกรงว่ าถ้ าเกิ ดปั ญหาในสายการผลิ ตจะไม่ ส ามารถ
ส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ จึงเป็นปัญหาเชิงปฏิบัติการ
นามาสู่การวิจัยนี้ถึงสภาพที่เป็นอยู่ ความจาเป็นในการใช้
ปั จ จั ย วิ ธี ก ารผลิ ต ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ มี
ศักยภาพการแข่งขันเพื่อช่วยดุลการค้าของประเทศ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

Vol.5 No.1 (January–June 2015) ISSN 1905-2219
2

Vol.6 No.2 (July–December 2016)
V
ขนาดใหญ่ เช่น การประกอบเครื
่องบิน หรือการสร้างบ้าน

การผลิ ตในอุ ตสาหกรรมย่ อมประกอบด้ว ย
แรงงานและการใช้ เ ครื่อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งจั ก ร
(machine) ในการแปรรู ป วั ตถุ ดิ บหรื อ ประกอบ
ชิ้ น ส่ ว นย่ อ ยนั้ น เครื่อ งมื อ และเครื่ อ งจั ก รที่ มี
ความพร้ อมในการท างานตลอดเวลาเป็ นสิ่ งส าคั ญ
ซึ่งจะทาได้โดยมีการบารุงรักษาเครื่องจักรเป็นอย่างดี
การบ ารุงรักษาผลผลิตรวมในเครื่องจักรโดยพนักงาน
ผู้ใช้เครื่องจักร สามารถช่วยดูแลเครื่องจักรไม่ให้
เกิดปัญหาได้ (Roberts, 1997) สาหรับคุณภาพ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ เ ป็น สิ่ ง ส าคัญ ต่ อ ลู ก ค้า วิธีก ารผลิ ต
(method) ที่ จะช่ วยรั กษาผลิ ตภั ณฑ์ ให้ มี คุ ณ ภาพ
จึงเป็ นสิ่งที่ ควรพิจารณาศึกษา การควบคุมคุณภาพ
โดยรวมมี ส่วนช่วยได้และทาให้ผ ลิตแบบลีนได้
เพื่อไม่ให้เกิดของเสียระหว่างการผลิต ไม่ต้องเก็บสินค้า
สาเร็จรูปสารองไว้เป็นจานวนมากในการป้องกันสินค้า
ขาดส่ งแก่ ลู กค้ า (Moreira & Alves, 2006) คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ไทยปัจจุบันอยู่ในระดับใด
มีการใช้วิธีการควบคุมคุณภาพโดยรวมเพียงใด
สิ่งเหล่านี้ ควรได้ มี การศึกษาเป็ นระยะ เพื่ อติ ดตาม
ความสามารถของผู้ผลิตชิ้นส่วนในไทย มิเช่นนั้นแล้ว
ก็จะไม่ทราบว่าระดับความสามารถอยู่ในระดับใด

และ (2) การผลิตแบบชิ้นงานไหลไปตามสายการผลิต
ที่มีเครื่องจักรและพนักงานประกอบทาการผลิต
หรือประกอบชิ้นงานจนส าเร็จ รูป ที่ ป ลายทาง
ของสายการผลิต (flow shop) ซึ่งเหมาะกับชิ้นงานที่มี
ขนาดไม่ใหญ่มากนัก (Youngman, 2003; Guiffrida &
Nagi, 1996)
การผลิตแบบลีน
การผลิตแบบลีนเป็นการผลิตที่ มี วัตถุดิบ
ชิ้นส่วนในการผลิตและชิ้ นส่วนส าเร็จรูปน้ อยที่ สุ ด
ของระบบการผลิต การผลิตแบบลีนนี้มี การใช้ตั้งแต่
เริ่มต้ นการผลิ ตรถยนต์ ที่ อเมริกาในปี ค.ศ. 1903
เนื่องจากต้ องผลิตรถยนต์ที ล ะคนโดยช่ างฝี มื อ
จนต่ อ มาผลิ ตเป็ น จ านวนมากในสายการผลิ ต
แต่ยังมีการไหลของชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงบริษัท
ผลิ ตรถยนต์ ในญี่ ปุ่ นท าการลดความสู ญเปล่ าต่ าง ๆ
ทั้งเวลาการผลิตและชิ้นส่วนในสายการผลิตตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา โดยพยายามทาให้เป็นการผลิต
แบบลี นให้ มากที่ สุ ด (Ichimura & Arunachalam,
2003)
การใช้พื้ นที่ ในการผลิ ตอันเป็ นส่วนหนึ่ ง
ในการเปรียบเทียบกระบวนการผลิตต่าง ๆ ที่จะ
ทาให้เกิดการปรับปรุงวิธีการผลิตจนนาไปสู่การผลิต
แบบลีน นอกจากพื้ นที่ แล้ วปริมาณจ านวนวัตถุ ดิ บ
และชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตก็นาใช้เปรียบเทียบ
ในการแข่ งขันด้ วย ที่ เป็ นเช่ นนี้เพราะรบบการผลิ ต
ส่วนมากมีต้นทุ นอยู่ที่วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบ
ค่อนข้างสูงกว่าต้นทุนอื่น การบริหารและการจัดการ
วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนประกอลเหล่านี้ได้จึงคาดว่า
มีส่วนที่จะทาให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคาได้ดี รวมทั้ งท าให้ การประกอบการมี ก าไร
เพราะนอกจากปริมาณวัตถุ ดิบและจ านวนชิ้น ส่ว น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่ อศักยภาพการแข่งขัน
ของของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในการผลิตแบบลีน
ทบทวนวรรณกรรม
การผลิตในอุตสาหกรรมแบ่งวิธีการผลิตใหญ่ ๆ
ได้ 2 แบบ ได้แก่ (1) การผลิตแบบทาการประกอบหรือ
ผลิตที่ชิ้นงานเป็นหลัก (job shop) โดยที่กลุ่มพนักงาน
หรือเครื่องมือเข้ามาทาการประกอบ ผลิต และ
สร้างตามลาดับขั้นตอนงานซึ่งเหมาะกับชิ้นงาน
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คงคลังที่ลดลงไปแล้วยังมีความเป็นไปได้ว่าทาให้
สามารถลดพื้ นที่ คลั งสิ นค้ า ภาชนะบรรจุ ชิ้ น ส่ ว น
รถขนส่ง พนักงานที่ทาการเก็บและรักษาชิ้นส่วน
วัตถุ ดิ บ รวมถึงค่ าเชื้อเพลิง (Marosszeky & Karim,
1997)
การมี ชิ้นส่วนสาเร็จรูปน้อยนั้นถือเป็น
การผลิตแบบเพียงทั นเวลาพอดี (Picther, 2003;
Beasley, 1997) นอกจากนี้ การผลิ ตต่ อเมื่ อมี ข้ อ มู ล
คาสั่งผลิตส่งมา เพื่อไม่ให้มีชิ้นส่วนสาเร็จรูปเก็บไว้
ในคลังสินค้ามาก สิ่งเหล่านี้เปรียบได้เท่ ากับเป็น
การลดความสู ญ เปล่ า (waste) ด้ ว ย (Spear,
2002) ในทางอุ ต สาหกรรมมี ค วามมสู ญ เปล่ า
7 อย่างด้วยกัน (Pyzdek, 2000) ได้แก่ (1) การผลิตมาก
เกินไปโดยไม่ได้ผลิตตามความต้องการของตลาด
จะก่อให้เกิดปัญ หาการสูญ เสียเงินทุ นหากผลิต
ไม่ ส ามารถขายได้ (2) สินค้าคงคลังมากเกิ นไป
ทาให้ต้องมีคลังสินค้ามาเก็บสินค้า ถ้าสินค้าที่เก็บนาน
ก็จะมีปัญหาด้านคุณภาพและการตกรุ่น (3) การขนส่ง
อันเนื่องมาจากการวางผังสายการผลิตในโรงงานผลิต
และคลั ง สิ น ค้ า รวมทั้ ง การหาแหล่ ง ที่ ม าของ
วั ต ถุ ดิ บ และชิ้ น ส่ ว นประกอบไม่ เ หมาะสม
ก่อให้เกิ ดการขนส่งที่ เป็นความสิ้นเปลืองโดยไม่ เพิ่ ม
มูลค่าแก่สินค้าในการทางาน (4) การเคลื่อนไหว
ของพนักงานท างานที่ต้องเอื้ อหยิบชิ้นส่วนหรือ
เครื่องมือที่อยู่สูง ต้องยกของหนักก็ทาให้พนักงาน
เหนื่ อยล้าเปลืองแรงงาน ท าให้การท างานประกอบ
ชิ้นส่ วนมี ประสิ ทธิ ภาพลดลง (5) กระบวนการผลิ ต
ผิดวิธี ใช้เครื่องมือไม่ เหมาะสม เช่น ใช้กระดาษ
ทรายเบอร์ละเอียดอย่างเดียวในการขัดชิ้นงาน
แทนที่ จะใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบก่ อนแล้ ว
ตามด้ วยเบอร์ ล ะเอี ย ดซึ่ ง จะช่ วยลดเวลาการ
ท างานได้ (6) ของเสี ยจากการผลิ ต ท าให้ ต้ อ ง

ไม่ ว่าจะเป็ น รอชิ้น ส่ วนของดี ท ดแทนของเสี ย
การซ่อมเครื่องจักร แล้วแต่ทาให้ยอดการผลิตลดลง
การผลิตที่ ชิ้นงานไหลไปที ล ะชิ้นเป็น
คุณสมบัติอย่างหนึ่งในการผลิตแบบลีนเพราะง่ายต่อ
การควบคุมดูแลจ านวนชิ้นส่วนในระหว่างการผลิ ต
รวมทั้ งการผลิต หรือหยุด การผลิ ตตามคาสั่ง ที่
ลูกค้าต้องการ หรือกระบวนการผลิตถัดไปที่ถือว่าเป็น
ลูกค้าของกระบวนการก่ อนหน้านั้นก็เป็นไปโดยง่าย
เช่นกัน (Kotelnikov, 2006)
การบ ารุ งรั กษาผลผลิ ตรวมท าให้
เครื่องจัก รสามารถท างานได้ตลอดเวลาโดยไม่ มี การ
ชารุดขัดข้อง จนต้องหยุดการผลิตเพื่อแก้ไขเป็นการช่วย
ประกั นประสิ ทธิภาพการผลิ ตว่า จะผลิตผลิ ตภั ณฑ์ ส่ ง
ลูกค้าได้ตามเป้าหมาย โดยไม่ มีเครื่องจักรขัดข้องมาเป็น
สาเหตุในการส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้ไม่ตรงตามกาหนด
ไม่จาเป็นต้อง มีผลิตภัณฑ์ สาเร็จรูปเก็ บเป็นสินค้าคง
คลังส ารอง จ านวนมากในการส่ งลู กค้ าหากเกิ ด
เครื่องจักรเสีย รวมทั้งการสารองชิ้นส่วนในสายการผลิต
ด้วย ดังนั้น การบารุงรักษาผลผลิตรวมจึงเป็นตัว
แปรหนึ่ งในการที่ จะผลิ ตแบบลี น (Williamson,
2006)
ศักยภาพการแข่งขัน
ศั กยภาพ การแข่ งขั น เป็ น ก าลั ง
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เที ยบกั บ
คู่ แข่ งขั นจากผลประกอบการ (Seagraves, 2004)
ศักยภาพการแข่ งขั นสามารถเห็ นได้จากสมรรถนะ
หลายด้านที่เห็นได้ชัดขั้นต้นมี ทางด้านการขาย
และการตลาด (Alastair, 1999) ได้ แก่ ส่ วนแบ่ งการตลาด
(market share: CM) (Karnani, 2007) การครอบคลุ ม
พื้นที่และลูกค้า ซึ่งสะท้อนผลประกอบการของ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ ไม่มีปัญหาในการใช้ การส่งมอบ
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ได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ การบริหารต้นทุน
ซึ่งทาให้สามารถตั้งราคาแข่งขันได้ ส่วนแบ่งการตลาด
ดูได้จากการเปรียบเที ยบยอดขายกั บคู่แข่ งในลูกค้ า
รายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันว่ามี สัดส่วนเป็นเท่ าไร
ในตลาดเที ยบกั บคู่แข่งอื่ น ๆ ทั้ งส่วนแบ่งการตลาด
ภายในประเทศและส่วนแบ่งการตลาดส่งออก
สาหรับส่วนแบ่งการตลาดเป็นตัวแสดงความเข้มแข็ง
ในการแข่งขันขององค์กรและความเจริญก้าวหน้าใน
ทางบวกหรือลบของส่วนแบ่งการตลาดสามารถ
นามาใช้ในการวางแผนการลงทุ นได้ด้วย การมี ลูก ค้า
ในพื้นที่กว้างไกลแตกต่างกันไป เช่น การส่งออก
ไปต่างประเทศ ความสามารถในการส่งสินค้าออกไป
ต่างประเทศได้นั้นทาให้มีลูกค้ามากขึ้น เกิดการพัฒนา
ผลิ ตภั ณฑ์ และวี ก ารผลิ ตเพื่ อให้ สู้ กั บคู่ แข่ ง
ต่างประเทศได้ ส่วนการแข่งขันภายในประเทศ
จะเป็ นระหว่างบริษัท ส่วนระหว่างประเทศอาจเป็ น
ระหว่างภูมิภาค ซึ่งเป็นระดับโลก การมีลูกค้าเฉพาะ
ภายในประเทศเท่ านั้ น ความเข้ มข้ นในการแข่ ง ขั น
ย่อมน้อยกว่าต่างประเทศ (Prasad, 2004) การที่มีส่วน
แบ่งการตลาดมากทั้งภายในประเทศและตลาดส่งออก
จะท าให้ต้นทุ นการผลิตต่ากว่า เพราะมี ระดับความ
คุ้มทุนที่ได้เปรียบด้านต้นทุนของเครื่องจักรหรือ
แม่พิมพ์ต่อหน่วยสินค้าต่า ทาให้ต้นทุนโดยรวม
ต่อหน่ วยสิ นค้าต่า ราคาขายสามารถแข่ งขันได้ และ
มีกาไร
ประเภทของลู กค้ าก็ เป็นส่วนหนึ่งในการ
แสดงศักยภาพการแข่งขัน (Miller, 1998) เช่น
การมีลูก้าเป็นโรงงาประกอบรถยนต์หรือผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ด้วยกัน ซึ่งมีความเข้มงวดในด้านคุณภาพ ราคา
และการส่ งมอบ หรื อจ าหน่ ายแก่ ลู กค้ าทั่ วไป
ในท้องตลาด เพื่อใช้กับรถที่ใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุ
ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน เป็นต้น

management) การบริ หารและการจั ดการคุณ ภาพ
โดยรวมที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ทุกระดับ และทุกคนทั่ว
ทั้ งองค์กรซึ่ งรวมถึงด้านการตลาด การเงิน การผลิ ต
การออกแบบ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการสร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้า (Hashmi, 2008) แต่เนื่องจากการวิจยั นี้ศึกษา
วิธีการพัฒนาการผลิตในกระบวนการผลิตเพื่อให้
เกิดผลิตภาพและศัก ยภาพการแข่งขันจึงได้ใช้
วิ ธี ก ารพั ฒ นาการควบคุ ม คุ ณ ภาพโดยรวม
ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
โดยพนักงานฝ่ายผลิตทุกคน
ในการพั ฒนาการผลิตอาจมี วิธีการอื่น ๆ
ซึ่ งมี จุ ดประสงค์ เดี ยวกั นแต่ ขอบเขตและผลอาจ
แตกต่างกัน การวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาตัวแปรหลัก
ได้แก่ การบารุงรักษาผลผลิตรวม การควบคุมคุณภาพ
โดยรวม คุ ณลั กษณะเอื้ ออ านวย การผลิ ตแบบลี น
ผลิ ตภาพและศักยภาพการแข่ งขัน แนวทางการวิจั ย
และการเก็ บข้อมู ลมี ทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ
ซึ่งมีโอกาสทาให้เกิดข้อค้นพบใหม่ขึ้นมา
ความสั ม พั นธ์ระหว่า งการบ ารุง รักษา
ผลผลิตรวมกับศักยภาพการแข่งขัน
การปรับปรุงสมรรถนะและศักยภาพ
การแข่ งขั นในประเทศอิ นเดีย โดยการปรับปรุงงาน
การรักษาผลผลิตรวมด้วยพนักงานทุ กคน ซึ่งมี ผลดี
อย่างมี นัยสาคัญ จากการศึกษาบริษัทอุตสาหกรรม
รอบกรุงนิวเดฮีด้วยการส่งแบบสอบถามทั้งแบบ
ปลายเปิดและปิด แล้วมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา
ตรวจสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Farooquie &
Mohapatra, 2007) และยังมีการศึกษาการบริหาร
คุณภาพของบริษัทอุตสาหกรรมไฟฟ้าในมาเลเซีย
จานวน 248 บริษัท ซึ่งได้ข้อมูลกลับมา 24.2%
พบว่าการบารุงรักษาผลผลิตรวมเครื่องจักร ซึ่งใช้ตาม
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ระบบ ISO9000 มีผลดีต่อคุณภาพและความสามารถ
ในการแข่ งขั นของบริษั ทในธุ รกิ จระหว่างประเทศ
คิดเป็นอัตราส่วนร้อ ยละ 35% (Eng & Yusof,
2003) นอกจากนี้การใช้วิธีการบารุงรักษาผลผลิตรวม
ในอิ นเดี ย จ านวน 80 บริ ษั ท ซึ่ งพนั กงานที่ ใช้
เครื่ อ งจั ก รมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลเครื่ อ งจั ก ร
การตรวจตามเวลาและการบารุงรักษาเครื่องจักร
เชิงป้องกันวิเคราะห์ข้อมูลโดย Pearson correlation
และ t-test แสดงให้เห็นว่าการบารุงรักษาผลผลิตรวม
มีผลดีต่อศักยภาพการแข่งขันในการส่งออกไปยัง
ตลาดโลก (Ahuja & Khamba, 2008) จากการ
บารุงรักษาผลผลิตรวมมีส่วนช่วยให้เกิดศักยภาพการ
แข่งขันสูงขึ้น จึงนามาสู่สมมติฐานที่ว่าการบารุงรักษา
ผลผลิตรวมมี อิท ธิพลด้านบวกต่อศักยภาพการ
แข่งขัน
ความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งการควบคุ ม
คุณภาพโดยรวมกับศักยภาพการแข่งขัน
การควบคุม คุณ ภาพโดยรวมอั นเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการบริ ห ารคุ ณภาพโดยรวมของ
อุ ตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิ เล็ กคทรอนิ คในประเทศ
มาเลเซีย โดยได้รับข้อมูลจากบริษัท 59 ราย ซึ่งมีขนาด
บริษัททั้งเล็ก กลาง และใหญ่ พบว่า กิจกรรมควบคุม
คุณ ภาพด้ วยวงจรคุณ ภาพซึ่ง ท าด้วยพนัก งาน
มี ผลดี ต่ อศั กยภาพการแข่ งขั น ใช้ วงจรคุ ณภาพ
ตามระบบ ISO9000 คิดเป็นจานวน 45% ของ
จ านวนพนั กงาน (Eng & Yusof, 2003) การควบคุ ม
คุณภาพโดยพนักงานทุกคน มีการปรับปรุงแก้ไข
มาตรฐานการทางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อ
ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น และส่ ว นแบ่ ง การตลาด
ในประเทศญี่ ปุ่ น มี ก ารใช้ก ารควบคุ ม คุณ ภาพ
โดยรวมเป็นหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมการผลิต
(Kotelnikov, 2001) การควบคุ มคุ ณภาพโดยรวมใน

ทุกคนมีส่วนร่วมและได้รับการอบรม ทาการวิจัยโดยใช้
วิธีก ารศึกษาบริษัท ยาสูบ นานาชาติและบริษัท
ศรีรามลูกสูบและแหวนจากัดในประเทศอินเดีย
ซึ่งผลออกมาว่า การบริห ารคุณภาพโดยรวมมี
ส่วนทาให้องค์กรเป็นผู้นาแนวหน้าในตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ (Garg, 2008) จากการควบคุมคุณภาพ
โดยรวมมีส่วนช่วยให้เกิดศักยภาพการแข่งขันสูงขึ้น
จึงนามาสู่สมมติฐานที่ว่า การควบคุมคุณภาพโดยรวม
มีอิทธิพลด้านบวกต่อศักยภาพการแข่งขัน
ความ สั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณ ะ
เอื้ออานวยกับศักยภาพการแข่งขัน
คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
การผลิตที่มีบทบาทเป็นเครื่องมือช่วยในการผลิต
แบบลี น เพื่ อเพิ่ ม ความสามารถการแข่ง ขั น ใน
ตลาดการค้ าโลก (Rebecca, 2003) คุ ณ ลั ก ษณ ะ
ด้านขนาของกิจการที่ใหญ่ ทาเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้คู่ค้า เช่น
สหรัฐอเมริกากับแคนาดา จีนกั บเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เยอรมันกับยุโรปตะวันออก รวมทั้งเทคโนลีนวัตกรรม
การผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทาให้เกิดความสามารถสูงขึ้น
ในการแข่งขันภายในประเทศ ระหว่างประเทศภูมิภาค
และระดับโลกได้เช่นกัน (Thun, 2007) คุณลักษณะการ
ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบลีนที่ใช้ทรัพยากรในการผลิตน้อย
ให้ ได้ ผลผลิ ตออกมาสู ง ก่ อให้ เกิ ดความสามารถในการ
แข่งขันมี ส่วนแบ่งการตลาดสูงเพราะมี ความได้เปรียบ
ในต้ นทุ น และราคาขาย จากกรณี ศึ กษาโรงงาน
ในอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของญีป่ นุ่
(Katayama & Kennett, 1996) จากการที่คุณลักษณะ
เอื้ออานวยมีส่วนช่วยให้เกิดศักยภาพการแข่งขัน
สู ง ขึ้ น จึ ง น ามาสู่ ส มมติ ฐ านที่ ว่ า คุ ณ ลั ก ษณะ
เอื้ออ านวยมี อิท ธิพลด้านบวกต่อศัก ยภาพการ
แข่งขัน
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ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตแบบลีน
กับศักยภาพการแข่งขัน
ความสามารถของการแข่งขันในตลาด
เป็นศักยภาพการแข่งขันที่ควรมีการใช้การผลิต
เพียงทันเวลาพอดี ซึ่งเป็นวิธีการผลิตแบบลีนและ
โดยการผลิ ตแบบดึ ง คื อผลิ ตตามใบสั่ งงานเท่ านั้ น
ไม่ผ ลิตป้อนตลาดเกิ นความต้อ งการของลูก ค้า
สินค้าคงคลังน้อย ส่งของได้ตรงเวลา คุณภาพผลิตภัณฑ์
ดีและต้นทุ นต่า ราคาแข่งขันได้ (Rebecca, 2003)
การผลิตแบบลีนจากกรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม
รถยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า ตู้เย็น และโรงงานผลิต
เครื่องปรับอากาศ พบว่า การผลิตแบบดึงตามคาสั่ ง
การผลิตและผลิตผสมจ านวนน้อยมี ผ ลในการ
ขยายส่ วนแบ่ งการตลาด (Katayama & Bennett,
1996) ความสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารกับฝ่ายสหภาพ
ชี้นาวิธีการผลิตแบบลีนที่ผลิตเพียงทันเวลาพอดี
มาใช้ในบริษัท อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ
อังกฤษและแคนาดาโดยส ารวจด้ วยแบบสอบถาม
แก่พนัก งานของบริษัทพบว่าพนักงานจะต้องมี
ความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ผลิ ต ซึ่ ง สหภาพแรงงานมี ส่ ว นในการช่ ว ยสื่ อ
ความรู้ ความเข้ าใจในพื้ นที่ ท างานด้ วย ช่ วยให้ เ กิ ด
ความสามารถในการส่ ง ออกในตลาดยุ โ รป
(Stewart, 2000) จากการที่การผลิตแบบลีนมีส่วนช่วย
ให้เกิดศักยภาพการแข่งขันสูงขึ้น จึงนามาสู่สมมติฐาน
ที่ ว่า การผลิต แบบฃลี น มี อิ ท ธิ พ ลด้ า นบวกต่ อ
ศักยภาพการแข่งขัน

แบบสอบถามจะเป็ นมาตรวัดที่ ได้ จากการทบทวน
วรรณกรรมซึ่งสะท้ อน หรือแสดงความเป็ นตั วแปร
เชิ งประจักษ์ แล้ วนาข้อมู ลที่ ได้มาประมวลผลด้ว ย
โปรแกรมวิ เคราะห์ ทางสถิ ติ (statistical analysis
program)
ประชากรเป้ า หมายเป็ น กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต
ชิ้นส่วนรถยนต์ แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ตามสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น
9 ประเภท ได้แก่ (1) ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ (2) ชิ้นส่วน
ระบบไฟฟ้ า (3) ชิ้ นส่ วนระบบส่ งก าลัง (4) ชิ้ น ส่ว น
ระบบทดก าลั ง (5) ชิ้ นส่ วนระบบบั งคั บเลี้ ยว (6)
ชิ้นส่วนช่วงล่าง (7) ชิ้นส่วนระบบห้ามล้อม (8) ชิ้นส่วน
ตั ว ถั ง และ (9) อุ ปกรณ์ ตกแต่ ง ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ได้
ประชากรครอบคลุมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหมด
ครบทุกประเภทและวิธีการผลิต
ในการสุ่ ม ตั ว อย่ างจากประชาทั้ ง หมด
1,039 บริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้นามาจากข้อมูล
รายชื่อสมาชิกของสถาบันยานยนต์ สมาชิกของสมาคม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยและทะเบียนสมาชิก
สมาคมอุ ตสาหกรรมยานยนต์ ไทยในปี พ.ศ. 2552
โดยนั บบริ ษั ทที่ ซ้ ากั นเพี ยงครั้ งเดี ยว ปรากฏว่ ามี
จานวนบริษัทมากกว่าปีที่ ผ่านมาเนื่องจากยอด
การส่งออกเพิ่มขึ้นทุ กปี แม้ว่าครึ่งปีหลังของ 2551
ยอดการส่ งออกลดลงท าให้ บริษัทผู้ ผลิตชิ้นส่ วนต้องงด
การท างานล่วงเวลาและลดจานวนพนักงานบางส่วน
บริษัทผู้ผลิตชิ้ นส่วนนี้มี อยู่ในกรุงเทพฯ ภาคกลาง
และภาคตะวันออก ทั้งหมด 1,024บริษัท คิดเป็นร้อยละ 99
จากการคานวณสูตรยามาเน่ ได้ตัวอย่างทั้ งสิ้น
288 บริษัท โดยแบ่งสัดส่วนตามประเภทผลิตภัณ ฑ์
และพื้นที่แบบเชิงชั้น (stratification)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จัดเก็ บข้อมู ล
ด้วยการส่ งแบบสอบถามให้ผู้บ ริห ารซึ่งทราบ
ขั้นตอนการท างานโดยรวมของผู้ ผ ลิต ชิ้นส่ วน
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V า 0.7 (Yaffee, 2003) และ
ประจักษ์มีค่า alpha มากกว่

ส่วนการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยให้กรอก
ลงในแบบสอบถาม ด าเนิ นการโดยนั ดหมายเวลา
ส่งแบบสอบถามและเวลารับ แบบสอบถามคืน
รวมทั้งการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์และ
อี เมล์ (e-mail) เพื่ อให้ ได้ ตั วอย่ างประชากรมากพอ
และเพื่ อให้ ได้ ข้ อมู ล ตรงตามแบบสอบถามจึ งมี
ที่อยู่อีเมล์ ให้ผู้รับแบบสอบถามสามารถติดต่อ
กลับ เพื่อสอบถามข้อ สงสัยในแบบสอบถามได้
เพื่อให้ได้ข้อมูล ครบถ้วนเหมือนกันทุกรายและ
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้ด้วยความ
เป็นอิสระทั้ง 3 วิธี
การตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงเนื้อ หา
(content validity) โดยการวั ด ค่ า index of
item-objective congruence (IOC) ต้องไม่ต่ากว่า 0.5
ซึ่ งผ่ านทุ กข้ อ จึ งท าการส่ งแบบสอบถามเพื่ อ
ตรวจสอบ (pretest) ก่ อน 200 ชุ ด ด้ วยการสุ่ ม
ตั วอย่ างแ บ บ เป็ น ระบบ (systematic random
sampling) (บั ณ ฑิ ต ผั งนิ รั นดร์, วนิ ดา สุ วรรณ
นิพนธ์, 2547) โดยส่งไปยังบริษัทเรียงกระโดดข้าม
จานวนเป็นสัดส่วนตามประเภทผลิตภัณฑ์และ
ทาเลที่ตั้งในกรุงเทพฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. ถึงวันที่ 10 ก.ค. 2552 มี
การลงรหัส บริษัท ที่ ซ องเตรียมไว้ให้ส าหรับ ส่ง
แบบสอบถามกลั บ คื น เพื่ อ จะได้ ท ราบว่ า
บริษัทใดส่งกลับคืนมาแล้วบ้าง จะได้ทวงถามจาก
บริษั ทที่ เหลือให้ ส่ งกลับมา
และป้ องกั นการ
ได้ รั บซ้ า จ า ก บ ริ ษั ท เดี ย วกั น
ได้ รั บ
แบบสอบถามกลับมา 63 ชุด แล้วคัดออกมา 50 ชุด
ที่ตอบคาถามครบถ้วนโดยมีทกุ ผลิตภัณฑ์ ขนาดธุรกิจ
และมีทุกภูมิภาค นามาตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
ตัวชี้วัดและความเชื่อถือได้ของตัวแปรเชิงประจักษ์ ท า
การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของตัวชี้วัดตัวแปรเชิง

ค ว า ม เที่ ย ง ต ร ง ค่ า corrected item-total
correlation ของแต่ ละตัวชี้ วัดด้วยโปรแกรม SPSS
ต้องมีค่ามากกว่า 0.3 (Field, 2003)
ก ารวิ เ คราะ ห์ ข้ อ มู ล ใช้ เท คนิ คก าร
วิ เ ค ราะ ห์ แ บ บ จ าล อ งส ม ก าร โครงส ร้ า ง
(structural equation model) ด้วยโปรแกรม
PLS-Graph (Chin, 2001) เนื่ องจากปั จจั ยที่ ศึ ก ษา
ได้แก่ การบ ารุง รัก ษาผลผลิตรวม การควบคุม
คุณ ภาพโดยรวม และคุ ณ ลัก ษณะเอื้ ออ านวย
รวมทั้ ง ตั ว แปรกลาง (intermediate factor)
ได้ แก่ การผลิ ตแบบลี น ตลอดจนตั วแปรที่ ได้
(output factor) ซึ่งได้แก่ผลิตภาพหรือตัวแปร
ผลลัพธ์ (outcome factor) ซึ่งได้แก่ ศักยภาพ
การแข่ ง ขั น ทั้ ง หมดเป็ น ตั ว แปรแฝง (latent
variable) ไม่สามารถวัดโดยตรงได้ ต้องใช้มาตร
วัดที่มีลักษณะสภาพที่เป็นอยู่ปรากฏให้เห็นของ
ตัวแปรนั้น ซึ่งคือตัวแปรเชิงประจักษ์ของตัวแปร
แฝงแต่ละตัวนั่นเอง
นอกจากนี้ยังสามารถดูความสัมพันธ์และ
หาผลกระทบต่อกันระหว่างตัวแปรแฝงทั้งหมด
ว่ามากน้อยเพียงใดทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วย
path analysis เพื่อดูความสัม พันธ์ของตัวแปร
แฝงต่าง ๆ (บัณฑิต ผังนิรันดร์, 2551) โดยการ
เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยตั ว แปรเชิ ง ประจั ก ษ์ น ามาใช้
ในการวิ เคราะห์ ตั วแปรแฝงภายนอกว่ า มี ผลต่ อ
ศัก ยภาพการแข่งขันซึ่ง เป็นตัวแปรแฝงภายใน
ที่ มี ตัวแปรเชิงประจักษ์ คือ การส่งออก ลูกค้า และ
ส่วนแบ่งการตลาดว่าเป็นอย่างไรบ้าง รวมทั้ งตัวแปร
แฝงอื่น ๆ ด้วยว่ามีผลกระทบต่อกันมากน้อยเพียงใด
จากโปรแกรม PLS-Graph

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

Vol.5 No.1 (January–June 2015) ISSN 1905-2219
8

Vol.6 No.2 (July–December 2016)
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ร้อยละ
เพราะเกี่ ยวข้ องถึ งการส่ งมอบ คุ ณภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์
และต้นทุนการผลิต (7) การบารุงรักษาผลผลิต
รวมมีอิทธิพลด้านบวกต่อผลิตภาพ ร้อยละ 10.4
อย่างไม่มี นัยสาคัญ (8) การบารุงรักษาผลผลิต
รวมมีอิท ธิพลด้านบวกต่อศัก ยภาพการแข่งขัน
ร้อยละ 15.1 (9) การควบคุมคุณภาพโดยรวมมีอิทธิพล
ด้านบวกต่อผลิตภาพ ร้อยละ 40.3 (10) การควบคุม
คุณภาพโดยรวมมีอิทธิพลด้านลบต่อตัวแปรผกผัน
กั บ ศั กยภาพการแข่ งขั น ร้ อยละ 0.1 อย่ างไม่ มี
นัยสาคัญ (11) คุณลักษณะเอื้ออ านวยมีอิทธิ พล
ด้านบวกต่อผลิตภาพ ร้อยละ 24.6 (12) คุณลักษณะ
เอื้ออานวยมีอิทธิพลด้านบวกต่อศักยภาพการแข่งขัน
ร้อยละ 18.9 และ (13) การผลิตแบบลีนมีอิทธิพล
ด้านลบต่อตัวแปรผกผัน ร้อยละ 3.8 กับศักยภาพ
การแข่งขัน อย่างไม่มีนัยสาคัญ

ผลการวิจัย
1. ปั จจั ยของการผลิ ตแบบลี น ได้ แก่ การ
บารุงรักษาผลผลิตรวมมีระดับการใช้ค่อนข้างมากอยู่
ที่ ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 5.23 จากค่ าระดั บเต็ มเท่ ากั บ 7
การควบคุ มคุ ณ ภาพโดยรวมมี ระดั บการใช้
ค่ อ นข้ า งมากอยู่ ที่ ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กั บ 5.03 และ
คุณลักษณะเอื้ออานวยมีระดับการใช้ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ ากั บ 4.09 ส าหรับการผลิตแบบลีน
มีระดับการใช้ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนผล
ของผลิ ตภาพอยู่ในระดั บมาก ค่าเฉลี่ยเท่ ากั บ 5.43
และศัก ยภาพการแข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18
2. ศั ก ยภาพการแข่ง ขั น มี ค วามสัม พั น ธ์
ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรแฝงอื่น ได้แก่ ผลิตภาพ
การบ ารุง รั ก ษาผลผลิ ต รวมและคุ ณ ลั ก ษณะ
เอื้ ออานวย ผลิ ตภาพมี ความสัมพั นธ์ได้รับอิ ท ธิพ ล
จากตัวแปรแฝงอื่น ได้แก่ การผลิตแบบลีน การควบคุม
คุณ ภาพโดยรวมและคุ ณ ลั ก ษณะเอื้ อ อ านวย
และการควบคุมคุณภาพโดยรวมมีความสัมพันธ์
ได้รับอิทธิพลจากการบารุงรักษาผลผลิตรวม
3. ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ า (1) การ
บารุงรักษาผลผลิตรวมมีอิทธิพลด้านบวกต่อการ
ผลิ ต แบบลีน ร้อ ยละ 0.8 อย่ างไม่ มี นั ยส าคั ญ
คือไม่สนับสนุนสมมติฐานนี้ (2) การบารุงรักษา
ผลผลิ ตรวมมี อิ ท ธิพ ลด้านบวกต่อ การควบคุ ม
คุณภาพโดยรวม ร้อยละ 63.2 (3) การควบคุมคุณภาพ
โดยรวมมี อิท ธิพลด้านบวกต่อการผลิตแบบลีน
ร้อยละ 18 (4) คุณลักษณะเอื้ออานวยมีอิทธิพล
ด้านบวกต่อการผลิตแบบลีน ร้อยละ 29.2 (5) การผลิต
แบบลี นมี อิ ทธิ ด้านบวกต่ อผลิตภาพ ร้อยละ 19.3
(6) ผลิตภาพมีอิทธิพลด้านบวกต่อศักยภาพการแข่งขัน

อภิปรายผล
ผลิตภาพมีอิท ธิพลด้านบวกต่อศักยภาพ
การแข่ งขั น ผลิ ตภาพซึ่ งประกอบด้ วยการส่ งมอบ
ได้ตรงตามเวลาที่ ก าหนด คุณภาพผลิตภัณ ฑ์ ดี
ต้นทุนการผลิตต่า ทาให้มีราคาขายที่แข่งขันได้
จะท าให้ เ กิ ด ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น มี ส่ ว นแบ่ ง
การตลาดเพิ่ มขึ้ น (Marosszekey & Karim,
1997)
การบารุงรักษาผลผลิตรวมมีอิทธิพลด้านบวก
ต่อศักยภาพการแข่งขัน การปรับปรุงสมรรถนะ
การทางานโดยมีการบารุงรักษาผลผลิตรวมด้วย
ท าให้ เ กิ ด ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ในประเทศ
(Farooquie & Mohapatra, 2007) และมี ผ ล
ต่อการส่งออกด้วย (Ahuja & Khamba, 2008)
ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่
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ส่วนใหญ่จะทาการบารุงรัก ษาผลผลิตรวมและ
ส่งชิ้นส่วนให้กับผู้ประกอบรถยนต์ซึ่งมีการส่งรถยนต์
ไปต่างประเทศด้วย แต่ในบริษัทผู้ผ ลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลางส่วนใหญ่ยังใช้
เครื่องจักรเก่า จึงท าการบารุงรักษาผลผลิตรวมน้อ ย
มีเครื่องจักรสารองไว้
ทั้ ง นี้ จ ากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ข้ อ ค้ น พบ
ดังต่อไปนี้ (1) คุณลักษณะเอื้ออานวยด้านเทคโนโลยี
การผลิตซึ่งมีอิทธิพลต่อการผลิตแบบลีนทั้งวิธีการ
ผลิตและอุปกรณ์เครื่องมือ เช่น สายพานการผลิต
อุปกรณ์สื่อสารในการสั่งผลิต เพื่อให้การผลิตไหล
ไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยการผลิตแบบลีนไปมี อิทธิพล
ต่อผลิตภาพซึ่งไปช่วยให้เกิดศักยภาพการแข่งขัน
อีกทีหนึ่ง (2) เทคโนโลยีการผลิตเป็นส่วนหนึ่งของ
คุณลักษณะเอื้ออานวยยังไปมีอิทธิพลต่อผลิตภาพ
ซึ่งส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันโดยตรงมากที่สุด
มากกว่ าการบ ารุ งรั กษาผลผลิ ตรวม การควบคุ ม
คุณภาพโดยรวม และการผลิตแบบลีน (3) ความ
เข้ าใจในวิ ธีก ารผลิ ต แบบลี น ในผู้ ผ ลิ ต ชิ้น ส่ ว น
รถยนต์และการนาไปใช้ยังไม่มากนัก ทาให้ได้ผลลัพธ์
ยั งไม่ ม ากอย่ างที่ มี ผู้ ประกอบรถยนต์ ใช้ กั น จึ ง

มากกว่านี้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการส่งเสริมการอบรมวิธีการผลิต
แบบลีนแก่บุคลากรในอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิ ดความ
เข้าใจในวิธีการใสช้และตระหนักในความสาคัญ
ที่จะนาไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ภายในประเทศ
2. ส่ ง เสริ ม สถาบั น องค์ ก รอิ ส ระหรื อ
สมาคมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์
จัดให้มีกลุ่ม พัฒ นาวิธีการผลิตแบบลีนในผู้ผลิต
ชิ้ น ส่ วนรถยนต์ ซึ่ งปั จจุ บั นสถาบั นยานยนต์
ดาเนินการอยู่ ควรมี ก ารส่งเสริมให้ดาเนินการ
อย่างกว้างขวางให้มี ประสิท ธิภาพโดยต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ
3. หน่ วยงานของรั ฐที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
นาเข้าเครื่องจัก รอุป กรณ์ ที่ ใช้ในอุ ตสาหกรรม
อานวยความสะดวกให้ก ารนาเข้าหรื อการผลิต
อุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยในการผลิตแบบลีนในด้านภาษี
เช่น สายพานการผลิต อุปกรณ์เตือนอัตโนมัติเมื่อเกิด
สิ่งผิดปกติ อุปกรณ์สื่อสารการสั่งการผลิต
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